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UCHWAŁA Nr 1497/L/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 655/XXIV/2008 z dnia 2 lipca 2008r. 

zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) w 
zwiņzku z uchwałņ nr 920/XXXII/2009 Rady Miej-
skiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009r. w spra-
wie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go czňŌci wsi Chylice, zatwierdzonego uchwałņ nr 
655/XXIV/2008 (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 
143, poz. 5053 z dnia 22 sierpnia 2008r. w zakresie 
ustaleŊ dla obszaru ograniczonego uŐytkowania 
dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie, Rada Miejska w Piasecznie stwierdza 
zgodnoŌń niniejszej zmiany planu ze Studium 
UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwa-
la, co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 
655/XXIV/2008 z dnia 2 lipca 2008r. zatwierdzajņ-
cej miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego czňŌci wsi Chylice (Dz. Urz. Woj. War-
szawskiego Nr 143, poz. 5053 z dnia 22 sierpnia 
2008r.): 

1) ustalania § 5 ust. 4 pkt 7 otrzymujņ brzmienie: 
„granice strefy obszaru ograniczonego uŐyt-
kowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie”, 

2) ustalania § 19 ust. 13 otrzymujņ brzmienie: 
„Wskazuje siň granicň strefy obszaru ograni-
czonego uŐytkowania dla Portu Lotniczego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie, oznaczonņ na 
rysunku planu”, 

3) ustalania § 19 ust. 14 pkt 1 otrzymujņ brzmie-
nie: „zakaz przeznaczania nowych terenów pod 
szpitale, domy opieki społecznej, zabudowň 
zwiņzanņ ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i młodzieŐy”, 

4) ustalania § 19 ust. 14 pkt 2 otrzymujņ brzmie-
nie: „zakaz zmiany uŐytkowania budynków w 
całoŌci lub w czňŌci na szpitale i domy opieki”, 

5) ustalania § 19 ust. 14 pkt 3 otrzymujņ brzmie-
nie: „zakaz budowy nowych szpitali, domów 
opieki, zabudowy zwiņzanej ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieŐy”, 

6) wykreŌla siň ustalania § 19 ust. 14 pkt 4 i 5. 

§ 2. W legendzie załņcznika nr 1 do uchwały 
Rady Miejskiej w Piasecznie nr 655/XXIV/2008 z 
dnia 2 lipca 2008r. zatwierdzajņcej zmianň miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go czňŌci wsi Chylice (Dz. Urz. Woj. Warszawskie-
go Nr 143, poz. 5053 z dnia 22 sierpnia 2008r.) 
zmienia siň treŌń oznaczenia „ZASIŇG STREFY M 
OBSZARU OGRANICZONEGO UŏYTKOWANIA 
DLA PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHO-
PINA W WARSZAWIE” na „ZASIŇG OBSZARU 
OGRANICZONEGO UŏYTKOWANIA DLA PORTU 
LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W 
WARSZAWIE”. 

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały Rady Miejskiej 
w Piasecznie nr 655/XXIV/2008 z dnia 2 lipca 
2008r. w zatwierdzajņcej zmianň miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci 
wsi Chylice (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 143, 
poz. 5053 z dnia 22 sierpnia 2008r.) pozostajņ bez 
zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 5. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzňdu Miasta i Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

V-ce Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 
mgr Mariusz Słowik 

 
 
 


